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La GIO, l’orquestra simfò-
nica de les comarques gi-
ronines, celebrarà el cin-
què aniversari el diumen-
ge 5 de febrer a l’Auditori
de Girona, al mateix lloc,
dia i hora on va donar-se a
conèixer. Un concert es-
pecial en el qual la GIO pre-
sentarà el format de gran
orquestra simfònica –in-

tegrada per una setantena
de músics dalt de l’escena-
ri–, que actuarà sota la ba-
tuta del seu director titu-
lar, Marcel Sabaté.

Sabaté destaca que es
tracta del concert més
gran que ha fet mai l’or-
questra des que es va fun-
dar, fa cinc anys. Aquest
serà el primer cop que en
el concert d’aniversari de
la GIO no hi ha cap artista
de renom convidat. Això

es fa, segons Sabaté, per-
què busquen que destaqui
el conjunt. “Volem donar
rellevància al conjunt, per
això no portem cap solis-
ta”, ha comentat.

El programa estarà for-
mat per peces destacades
de Beethoven –la Simfo-
nia número 5– i Txaikovs-
ki –es clourà amb l’espec-
tacular Obertura 1812–,
així com l’estrena d’un
poema simfònic obra del

pianista i compositor Al-
bert Guinovart, padrí de
l’orquestra d’ençà de la se-
va creació. La peça, titula-
da Núria, està dedicada a
la mare dels germans Sa-
baté –inspiradora de l’or-
questra i que va morir de
càncer abans de veure-la
néixer– i a la filla de Jaume
i fillola de Marcel, que ara
té cinc anys.

Tal com destaca el di-
rector de la Giorquestra,

“a banda de ser un encàr-
rec personal, vol ser un ho-
menatge a totes les perso-
nes i famílies que pateixen
o han patit càncer”. En
aquest mateix sentit, Al-
bert Guinovart avança
que la peça “evoca el tràn-
sit de la vida a la mort, per
narrar l’evolució que té
lloc des del moment del
diagnòstic de la malaltia
fins al dol per la mort, per
posteriorment retornar a

la vida, l’esperança de fu-
tur, com és el naixement
d’un relleu generacional”.
Aquest darrer tall, d’un
destacat component rít-
mic i harmònicament op-
timista, es va interpretar
com a tast amb un trio de
cordes en la presentació,
que va tenir lloc ahir a El
Celler de Can Roca.

La iniciativa, com des-
taquen els seus promo-
tors, va més enllà del sim-
ple àmbit artístic, ja que el
concert s’integra en un
projecte solidari per a la
lluita contra el càncer, que
inclou una campanya de
micromecenatge –la xifra
fixada són 10.000 euros
que s’han de recaptar
abans del proper 6 de
març– per a l’enregistra-
ment i edició d’un DVD en
col·laboració amb el blog
personal i solidari El Crep
de mi Vida, impulsat per
Vanessa Nueda. Els fons
es destinaran al projecte
de recerca del doctor Jordi
Frigola, de l’Institut d’In-
vestigació Biomèdica de
Girona. El DVD es presen-
tarà a la primavera a tra-
vés de diversos actes soli-
daris que tindran lloc en
cinemes gironins.

Cal destacar, a més, que
el concert del 5 de febrer
serà transmès en directe
per Catalunya Música, en
el marc dels actes del tren-
tè aniversari de l’emisso-
ra.

En l’acte de presentació
hi van ser presents orga-
nitzadors i col·laboradors,
així com el sommelier Jo-
sep Roca, el director de
música de l’ICEC, Albert
Bardolet; el responsable
de Cultura de la Diputació
de Girona, Albert Piñeira,
i el regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Girona,
Carles Ribas, que va avan-
çar que el consistori té pre-
vistes diverses accions per
“apropar la música clàssi-
ca als carrers de la ciu-
tat”. ■

a Oferirà un concert el 5 de febrer a l’Auditori de Girona, amb un programa que inclourà el poema
simfònic inèdit ‘Núria’, d’Albert Guinovart, dedicat a les persones que tenen o han tingut càncer
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La GIO celebra el cinquè
aniversari amb solidaritat

Un trio de cordes de la GIO va amanir l’acte de presentació del concert de celebració del cinquè aniversari de l’orquestra ■ MANEL LLADÓ

Dos noms destacats del
món audiovisual a Catalu-
nya, Paco Poch i Jordi Am-
brós, van presentar ahir a
La Mercè, amb Lluís Lla-
mas i Guillem Terribas, la
desena edició del festival
d’art independent Pepe
Sales, dedicat a Jean Ge-

net, que tindrà lloc a Giro-
na fins al 7 de febrer. Des-
prés de la multitudinària
inauguració de l’exposició
col·lectiva, amb urinaris
personalitzats per diver-
sos artistes i altres obres
inspirades en l’imaginari
de Genet, el festival de La
Penyora va continuar amb
diverses actuacions i per-
formances al claustre de

La Mercè, protagonitza-
des per músics de carrer,
transvestits, panteres ne-
gres i altres personatges
d’extraradi, amb una ban-
da sonora de cançó france-
sa i de hip-hop, fins a arri-
bar a la imatge imponent
d’un soldat a cavall. El fes-
tival continua avui amb la
representació de Les cria-
des a La Penyora (19 h). ■

Multitudinària obertura
del desè Pepe Sales
X.C.
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‘La vie en rose’ va sonar ahir en la inauguració del festival Pepe Sales ■ QUIM PUIG


